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Преследвани умения и компетенции

След тази глава

Виещеможете да:
● Разберете какво е несигурността и как да я

управлявате

● Разберете различните нива на несигурност при

предприемаческите решения

● Разберете разликите между риск и несигурност

● Разберете как да управлявате несигурността



1. Несигурност



Несигурност [5]

По време на ерата dot-com
компаниите инвестираха
много в скъпи домейни, 

преди да разберат
стойността им. Когато
балонът най-накрая се

спука, няколко компании се
разпаднахаи хиляди

служители се уволниха.

• Несигурността е свързана с човешката природа и е най-съществената
причина за икономическидействия [8].

• Не можете да измерите несигурността, можете само да се справите с нея.

• Ние търсим сигурност, колкотоможемповече: колкото повече бъдещи
събития се случат, толкова по-добре може да се подготви един бизнес.

• Тъй като несигурните събития са уникални и трудни за планиране, те са
с още по-големиминуси за неподготвените бизнеси.



Несигурността се
счита за най-
същественото

предизвикателство, 
с което се сблъскват
предприемачитеи
мениджърите от

векове [1]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

„Несигурността е недостатъчността или

несъвършенството на знанието или информацията, 
които са критични за вземането на решения, свързани
с минали, настоящи или бъдещи събития или
състояния в и около организационната система“ [1].

От това определение е видно, че несигурността зависи
от различни аспекти: например средата около новото
предприятие, липсата на ресурси, техническите
спецификации на продукта и организационните

проблеми [1].



2. Различни нива на несигурност
в предприемаческите решения



Предприемаческото вземане на решения е
изправено пред три различни типове несигурност [8]

Определена ситуация: когато резултатитеи всички възможнифактори, 
включително тяхното въздействие върху резултатите, са известни преди
вземането на решението.

Несигурна ситуация: когато не са известни резултатите и възможните влияещи
фактори.

Рискова ситуация: когато лицата, които вземат решения, са в състояние да
измерим по някакъв начин несигурността. Измерващата несигурност се отнася
до априорни и статистически вероятности (от данни), които са свързани с
конкретни бъдещи събития и които се изчисляват чрез изследване на
съществуващатаинформация за настъпването на такива събития.



Различни нива на несигурност, свързани с икономическите
решения [8]



Човешки действия при несигурност [8]Несигурността, 
свързана със
стартирането и

развитието на бизнес, е
по-висока и различна
от несигурността, 

свързана с хазартните
решения [8].



Несигурност при стартиране и развитие на
бизнес срещу хазартни решения [8]

Предполага се, че по-голямата несигурност е, защото стоки и услуги трябва да
бъдат произведени, за да се получат необходимите ресурси за консумация.

Предприемачите се справят със ситуации, които са твърде уникални, най-общо
казано, за всякакъв вид статистически таблици, за да имат каквато и да е
стойност за ориентиране (т.е. има неприложима обективна измерима
вероятност илишанс).

Почти всички предприемачески решения се сблъскват със случаи на
абсолютна несигурност, които са по-високи от хазартните решения (т.е. е
вероятно по-малко рисковано да играете парите в игра на залог, а не да ги
инвестирате в бизнес или на борса). Поне в тази игра на залог (лотария), 
вероятностите са измерими чрез използване на честота (клас вероятности).



3. Несигурност спрямо
Риск



Рискът предполага
вероятности от бъдещи
резултати, които са
„познаваеми“, докато

несигурността предполага, че
тези вероятности са
„непознаваеми“ [1].

Несигурност, Риск, графика на Несигурността [2]



Ключови разлики между Риск и Несигурност [3]
Несигурността е
присъща на всеки

бизнес, който не може
да бъде избегнат, а
бизнесът няма

представакаквоще се
случи след това.

• Рискът се определя като ситуацията да спечелите или
загубите нещо достойно. Несигурността е условие, при
което няма информация за бъдещите събития.

• Рискът може да бъде измерен и количествено определен
чрез теоретичнимодели. Обратно, не е възможно да се
измери несигурността в количествено изражение, тъй
като бъдещите събития са непредсказуеми.

• Потенциалните резултати са известни с риск, докато в
случай на несигурност, резултатите са неизвестни.



Ключови разлики между Риск и Несигурност [3]
Несигурността е
присъща на всеки

бизнес, който не може
да бъде избегнат, а
бизнесът няма

представакаквоще се
случи след това.

• Рискът може да бъде контролиран, ако се вземат
подходящимерки за неговия контрол. От друга страна, 
несигурността е извън контрола на лицето или
предприятието, тъй като бъдещето е несигурно.

• Минимизиране на риска може да се направи, като се
вземат необходимите предпазнимерки. За разлика от
несигурността, която не може да бъде сведена до
минимум.

• В риск вероятностите се причисляват към набор от
обстоятелства, което не е възможно в случай на
несигурност.



Примери за Риск и Несигурност [5]
• Рискът е, когато онлайнмагазин за дрехи реши да

продаде нова линия дрехи, въз основа на анализ на
клиента. Несигурността е, когато същият този
магазин за дрехи въвежда нов, несвързан продукт
без изследвания, като например нова линия за
обзавеждане.

• Рискът е, когато една компания премести процесите
и данните си в облака. Несигурността е, когато голям
прекъсване засяга множество сървъри в цялата
страна.

• Рискът е, когато рекламна агенция отвори офис в
нова държава. Несигурността е, когато страната
влезе в рецесия.



БАЗА ЗА 

СРАВНЕНИЕ

РИСК НЕСИГУРНОСТ

Значение Вероятността да спечелите или 

загубите нещо ценно е позната 

като риск

Несигурността  ситуация, където 

бъдещите събития не са познати

Установяване Може да се измери Не може да се измери

Резултат Шансовете за резултати са ясни Резултатът не е ясен

Контрол Контролируем Неконтролируема

Минимизация Да Не

Вероятности Възложен Не е възложена

Сравнение между Риск и Несигурност [3]



Сравнение между Риск и Несигурност [4]

Да видим друго
сравнение от друг
източник. Двете

таблици
изразяват

подобни точки.



4. Несигурност по практически въпроси, 
свързани с интернационализацията



Несигурност по практически въпроси, свързани с
интернационализацията

• Несигурността и рискът са важни при вземането на решения на
различни нива на международна дейност. По-конкретно в
случаите, когатофирмите извършват нови дейности, 
включително [9]:

• Навлизане в нови пазари
• Използване на различни режими на работа
• Промяна на международните стратегии

• „Като цяло, никога не можете да премахнете риска. Подобно на
интелигентните предприемачи обаче, вие можете систематично
да намалявате рисковете за начинанието си и да оставите
конкурентите ви да действат глупаво. Много по-добре е да си
умен и малко рисков, отколкото да си глупав и комарджия ”. [10]

Ограничената
информация за

локализиране/анализ
на чуждестранни пазари

имаше най-голям
възпрепятстващефект
върху способността на
фирмата да инициира
или развива износа [9]“.



5. Видове несигурност, 
които изпитват
предприемачите



Типове несигурност, изпитвана от
предприемачите [10]

1. Пазарна несигурност: Щеима ли наистина пазар за вашите продукти и
услуги след няколко години, особено ако сте технологично
начинание? Дори и да има, точни ли са вашите предположения за
размера на пазара?

2. Технологична несигурност: С толковамного опции, направихте ли
правилния избор на технология, напр. технологии за разработване, 
платформи, които да използвате за вашите продуктии услуги?

3. Организационна несигурност: Правилно ли е вашето лидерство и
екип, за да можете да изпълните плановете си. Улеснена ли е
гъвкавостта в случай, че има нужда от промени (например различни
видове умения и мислене).



Типове несигурност, изпитвана от
предприемачите [10]

4. Конкурентна несигурност: Вашите предположения за пазара и
технологиитеможе да са правилни, но въпреки товаще
победите конкурентите си за успех. Отвъд първоначалния
старт на продукт/услуга, се води състезателната битка, която
ще трябва да оцелеете и да спечелите.

5. Финансова несигурност: Необходими ли са капиталите, които
ще ви помогнат да постигнете успешенизход? Прекалено
много капитал е набран лесно, принуждавайки
преждевременномащабиране? Капиталът е набран от
„правилните“ инвеститори и с „правилната“ цена на капитала?



6. Как предприемачите се
справят с несигурността?



Как да управлявате несигурността и растежа [6]

„Не пренебрегвайте
колко е извън

вашия контрол, но
никога не сваляйте
фокуса си от това, 
което е във вашия

контрол [6]“.

„Управлението на
несигурността е трудно, 
но не е невъзможно. Като

предприемат тези
стъпки, предприемачите
могат да помогнат на

бизнеса си [6] ”.



Как да управлявате несигурността и растежа [6]
Подгответе се за множество резултати. Не се опитвайте да гадаете
каквоще стане след това. По-скоро се опитайте да разгледате
множество резултати, които са под вашконтрол (например как
клиентите ви възприемат вашатамарка, как мотивирате
служителите си, къде можете да се разширите на неизползвани
пазари и т.н.). Съсредоточете се върху подобренията на продуктите
или услугите си, които смятате, че пазарътщеизисква, 
експериментирайте нови маркетингови стратегии и цени.

Прецизирайте своя бизнес план. Продължетеда преразглеждате своя
бизнес план. По този начинможете да промените стратегията си, за
да отговаряте на текущата ситуация на вашия бизнес, следователно, 
актуализирайки вашите предложения за стойност. Товаще помогне
да се гарантира, чеще останете на правилния път за постигане на
целите си, като същевременно избягвате потенциални препятствия
по пътя (напр. Започнете с разговори с клиентите си, проучване на
вашите конкуренти и провежданена SWOT анализ).



Как да управлявате несигурността и растежа [6]
Признайте възможност за растеж. Търсете сигналите, които
показват растеж на бизнеса. Те могат да включват редовни клиенти, 
които показват търсене на вашите съществуващиили нови услуги, 
увеличаванена печалбите, тенденция, показващаобщрастеж за
целия сегмент, или дори нужда от по-голям екип или външна помощ. 
За да се отбележат подобни сигнали, трябва да се преразглежда
непрекъснато всички оперативни аспекти на бизнеса.

Получавайте контрол на качеството в ред. Контролътна качеството
се счита за един от най-важните аспекти в бизнеса. Той трябва да
остане под контрол през целия период, особено по време на
несигурност и растеж. Въпрекифакта, че варира от бизнес до бизнес, 
има няколко общиподхода, които могат да бъдат приложени, за да
се гарантира постоянното качество на вашите продукти или услуги. 
Един от подходите е да обучите персонала си.



Как да управлявате несигурността и растежа [6]
Получавайте контрол на качеството в ред. Следователно
„висококачествените“ трябва да бъдат определени в обхвата на вашия бизнес. 
Освен това персоналът трябва да бъде снабден с информация и инструменти, 
които са им необходими, за да вършат добре работата си. Друг подход е
периодично да се организират събирания на екипи, за да се оцени
напредъкът и да се определят областите на подобрения. Обикновено хората, 
които се занимават с ежедневното управление, имат много предложения. 
Друг подход е да се проучат някои твърди числа с екипа за контрол на
качеството, катоNet Promoter Score, който помага да се измери
удовлетвореността на клиентите. Опитайте се да имате контрол, за да
събирате отзиви от клиенти (напр. Изпращайте анкети на представителна
група клиенти на всекишест месеца).



Как да управлявате несигурността и растежа [6]

• Знайте своите номера. Ключовитефинансови
номера и други KPI трябва да бъдат разбрани и
добре наблюдавани. Това помага за бързото
извършване на подходящи промени. Човек
трябва да бъде осведомен за числа като
потенциални клиенти, проценти на конверсия, 
транзакции, които екипът обработва в
определена времева рамка и средния размер на
тези транзакции. Освен това трябва да има
ежедневна комуникация с търговците, като се
гарантира, че е възможно да се определят
„водещи“ и „изоставащи“ показателии да се
намери идеалният баланс между тях.



Как да управлявате несигурността и растежа [6]
• Диверсифицирайте своите продукти и услуги. Независимо

дали предоставяте услуга или продукт, помислете как можете
да предлагате допълнителни оферти на клиентите си, които
допълват това, което предлагате в момента. Примерни
въпроси, коитоще ви помогнат да решите това, включват
„какви целеви сегменти вие и вашите конкуренти
пренебрегвате в момента?“; „Какъв операционенмодел най-
добре би обслужвал тези клиенти, докато води до печалба?“
„Бихте ли инвестирали в стратегия за продажби или
въвеждате втора продуктова линия?“. Говорете с клиентите и
екипа си, за да идентифицирате и тествате нови възможности. 
В същото време човек трябва да остане верен на посланието
на вашата марка, докато отговаря на нуждите на други
клиенти, което го прави печеливша ситуация.



Как да управлявате несигурността и растежа [6]
Възвърнете контрола върху времето си. За да останетефокусирани върху задачите, 
които могат да развият бизнеса ви, проследете как вие и вашият екип прекарвате
времето си. От своя страна това ви държи в контрол. Да, всичко това е за управление
на времето! Освен това непрекъснатото превключванемежду задачи води до
използване на различни части от мозъка. Намаляванетона тези превключватели в
мозъка помага на човек да работи по-бързо. Като предприемачи трябва да
автоматизирате и делегирате колкото е възможно повече. Задачите, които могат да
бъдат автоматизирани, например, включват публикации в социални медии и
периодични таксувания. Задачите, които могат да бъдат делегирани на вашите
служители или дори да бъдат възложени на външен изпълнител, включват
създаване на съдържание или работа с обслужване на клиенти, което ви позволява
да се съсредоточите върху по-важни задачи като управление на несигурността и
разрастване на вашия бизнес.



Как да управлявате несигурността и растежа [6]

• Видеоклипът в Youtube [7] показва как познаването на вашите
номера може да ви помогне да се справите с несигурността. 
Водещият обсъжда и стратегията си за финансова сигурност, 
която му помага да се справи с несигурността: 
https://www.youtube.com/watch?v=VATw0RIgPJo

https://www.youtube.com/watch?v=VATw0RIgPJo


7. Най-добрите практики за
намаляване на присъщите

несигурности



Най-добрите практики за намаляване на
присъщите несигурности [10]

1. Изберете възможност с асиметрични бариери за влизане.Не
следвайтемнозинството, защото това изглежда като очевидно
добра възможност за всички. Потърсете възможности с ниски
бариери за влизане за вас, но високи за другите:

Може да имате уникални и ранни познания за пазарната
възможност (например Facebook).
Може да имате уникални технологични възможности (например
Google).
Възможно е да имате предимство за ранно движение, което ви
позволява да увеличаватемащаба по-бързо от тези, които влизат
на пазара след вас (напримерAmazon).



Най-добрите практики за намаляване на
присъщите несигурности [10]

2. В ранните етапиминимизирайте сложността. Съсредоточете
се върху внимателно подбраната ниша и запазете простия
ранния бизнес модел. Липсата на ресурси и управленската
честотна лента са често срещани преживявания по време на
основаването. Избягвайте твърде сложен бизнес модел в този
момент:

ДжефБезос казва, че името „Amazon” е предпочитано, защото в
крайна сметка той иска да продаде всичко и всичко. Но
първоначалнофокусът му беше насочен само към продажбата на
книги; най-малко сложният бизнес модел в електронната
търговия.



Най-добрите практики за намаляване на
присъщите несигурности [10]

3. Никога не пренебрегвайтеикономическия анализ на вашия бизнес
модел. Някаква яснота по пътя ви към рентабилност трябва да има от
самото начало. Фактори, които определят ценообразуването, 
структурата на разходите ви и рентабилността на вашата инвестиция
са само няколко такива съображения:

Когато бешеинтервюиран, изпълнителният директор на
микропроцесорна компания в Силиконовата долина отбеляза, че за да
започне да генерира печалба, са му необходими само 10% пазарен дял в
целевия си сегмент. Това, което той пренебрегна, беше, че конкурентите
му с 30-60% пазарен дялще имат по-голяммащаб и по-ниска структура на
разходите от тази на неговата компания. При такъв мащабен бизнес
шансовете на компания с 10% пазарен дял да оцелее доходоносно е нула.



Най-добрите практики за намаляване на
присъщите несигурности [10]

4. Имайте пристрастие за провеждане на множество
експерименти с ниски цени. Провеждането на множество
експерименти с ниска цена, в идеалния случай паралелно, е
един от най-бързитепътища за постигане на повече яснота:

Можете да сегментирате клиентската база географски (или на
друга основа).
За всеки сегмент бихте могли да експериментирате с различни
характеристики на продукта/услугата, различни структури на
ценообразуване и т.н.
Подобно експериментиране е в съответствие с основната идея, 
която стои зад концепцията за „стройни стартъпи“.



Най-добрите практики за намаляване на
присъщите несигурности [10]

5. Намалете изгарянето на пари, без да забавяте бизнеса.Винаги търсете
сделки, коитоще ви спестят пари:

„Никога не купувайте нови, ако можете да купите втора употреба; това важи за
всичко - от компютри до мебели.
Никога не купувайте, ако можете да вземете под наем.
Никога не подписвайте дългосрочен лизинг, ако можете да направите наем по-
краткосрочен.
Никога не наемайте, ако можете да вземете заем.
Може ли една по-голяма компания да разполага с допълнително пространство, 
което може да е готово да ви даде заем, поне в краткосрочен план?
Каквоще кажете за инкубаторите или научните паркове?
И, разбира се, никога не вземайте заеми, ако можете да спасите. Някаква друга
компания се опитва да се отърве от излишните неща?“



Най-добрите практики за намаляване на
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6. Преобразувайте постоянните разходи в променливи разходи.
Целта ви трябва да бъде да запазите гъвкавост в случай, че
срещнетефинансови затруднения или трябва да промените
бизнес модела. Променливитеразходи ви помагат да въртите
по-бързо от фиксираните разходи:

По-добре е да разчитате на производство на подизпълнители, а не
да изграждате свой собствен завод, докато нямате сцепление и
повече увереност в бизнес модела си.
Вместо да създавате своя собствена търговска сила, може да бъде
по-разумно да разчитате на независими представителина
продажбите.



Най-добрите практики за намаляване на
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7. Създайте балансиран екип от допълващи се хора. Различни и
безплатни умения са желани във вашия лидерски екип. „Джак на
всички сделки“ще бъде трудно да се превъплъти във всички
важни и разнообразни задачи. Ако има много, които се
отличават със същата задача, в други слабо управлявани
областище има слепи петна.

Например в случай на технологични начинания, те често включват:
Развитие на технологиите
Операции
Маркетинг и продажби
Финанси и счетоводство
Управление на хора
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8. Използвайте избрани клиенти, доставчици и допълващи
елементи. Щеима по-широка екосистема, в коятоще бъде
вграден бизнесът ви. Познайте го добре:

„Можете ли да определите кои клиенти, кои доставчици, 
технологични партньори, партньори на канала и други подобни
ще се възползват от успеха на вашето начинание?
Както при служителите, които притежават опции за акции, тези
компании имат дял в това да ви помогнат да успеете. Това ги прави
ваши „естествени“ партньори днес. Помислете как можете да ги
възползвате, за да получите ранна обратна информация за
различни аспекти на вашия бизнес модел, да ви даде одобрение, 
да намали структурата на разходите си и да намали изгарянето на
вашите пари.“



Най-добрите практики за намаляване на
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9. Търсете „умни“ пари, а не просто пари (или, още по-лошо, „тъпи“
пари). С набирането на капитал не бъдете нито твърдежилав, 
нито твърде алчен.

Резултат от набирането на твърдемного капитали в началотоможе
да бъде мащабирането на начинанието, преди да бъдат решени
ключови несигурности в бизнес модела или изграждането на
ключови възможности.
Въз основа на научните изследвания преждевременното
мащабиране е посочено като един от най-големитефактори, които
стоят зад провала на технологичните начинания, подкрепени от VC.
Опитайте се да избягвате „тъпите“ пари колкото е възможно повече, 
т.е. финансиране от инвеститори, коитоще се намесват твърде
много ище ви дават лоши съвети за зареждане.



ПРАКТИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ



1. Определете дали следните твърдения са верни или неверни:

Резултатитеи възможните влияещифактори не са известни в несигурни
ситуации.

Пример за несигурност е, когато голям прекъсване засяга множество сървъри
в цялата страна.

Липсата на ресурси е пример за един аспект, който може да доведе до
несигурност.

Несигурността е свързана с човешката природа и е най-съществената причина
за социални действия.



2. Попълнете следните изречения:

a) Рискът предполага вероятности за бъдещи резултати, които са ----------, 
докато несигурността предполага, че тези вероятности са -----------.

b) ---------- е, когато рекламна агенция отваря офис в нова държава. ----------- е, 
когато страната влезе в рецесия.

c) --------- се счита за един от най-важните аспекти в бизнеса.

d) Рискът може да бъде -----------и количествено определенчрез теоретични
модели. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e) Почти всички предприемачески ---------- се сблъскват със случаи на
абсолютна несигурност, която са --------- от хазартните решения.
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